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CONFRATERNIZAÇÃO TOTAL

Confraternização do Trabalhador da Pesada deste ano consolidou nossa

unidade, companheirismo e fortalecimento do Sindicato da Pesada

”

Agradecemos aos milhares de trabalhadores
que prestigiaram nossa confraternização.
Nossa laboriosa categoria não arredou pé do
Terreirão do Samba, apesar das lonas que o
Sindicato contratou para proteger a todos
terem sido derrubadas pelos fortes ventos que

atingiram o Rio na
madrugada do dia 20.

Obrigado,
companheiros. Nossa
confraternização foi
altamente positiva e

consolidou mais uma
vez as união do Sitraicp

com seus
Trabalhadores da

Pesada.

“

Nilson
Duarte
Costa

Presidente do
Sitraicp

Em nossa Confraternização da

Pesada, fizemos o sorteio de

centenas de prêmios de alta

qualidade, inclusive três carros 0Km,

15 motos, notebooks, smartphones,

tablets, TVs de LED, geladeiras,

máquinas de lavar roupa,

minisystem, bicicletas e muito

mais! Os sortudos ganhadores dos

carros, modelo Palio Fire Flex 1.0,

foram: Ivanildo Brito (Palio branco),

Reginaldo da Mota (Palio preto) e

Valdir de Oliveira (Palio vermelho).
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SÓCIOS E DEPENDENTES TÊM
CONVÊNIO MÉDICO GRATUITO
PARA CONSULTAS E EXAMES

Novembro

de 2014

A assistência médica garante
consultas em diversas clí-

nicas localizadas na cidade do
Rio de Janeiro e nas cidades de
Duque de Caxias, Itaguaí, Nova
Iguaçu e São Gonçalo.

Confira as especialidades
cobertas: alergologia, angiologia,
cardiologia, clínica médica,
dermatologia, endocrinologia,
fonoaudiologia, gastroente-
rologia, ginecologia, medicina do
trabalho, neurologia, ortopedia,
otorrinolaringologia, pediatria,
pré-natal, proctologia, psicolo-
gia, psiquiatria, reumatologia e
urologia.

Exames sem marcação
prévia: sangue, urina e fezes,
conforme descrição detalhada
contida no nosso site:
www.sitraicp.com.br

Exames com marcação
especial (ultrassonografias e
Raios X diversos, preventivo
ginecológico, eletrocardiograma
e mamografia): de posse do pe-
dido médico, pegar encaminha-
mento em uma das clínicas a

Acima, Eduardo, um dos 15 que
ganharam motos

Celso Araújo da Silva,
marteleteiro na Linha
4 - Sul, ganhou um
notebook

Vilcemar Monteiro
Borges, pintor na
obra do Engenhão,
ganhou um tablet

André Luiz da
Silva, carpinteiro
da OAS na Praça
da Bandeira,
ganhou um
smartphone

Adilson Coelho Teixeira,
operador de máquinas
pesadas do Consórcio
Rio-Jacarepaguá,
ganhou uma TV de LED
de 42”

Adelson de Souza Silva,
motorista de betoneira do
CL4 - Batalhão da Gávea,
ganhou uma TV de LED de 50”

Festival de

prêmios em nossa

Confraternização!

O atendimento é diário no 13º andar do prédio da Presidente
Vargas 1146, e inclui a área trabalhista (para toda a catego-

ria) e cível (somente para associados).

Confira o plantão dos advogados acessando
nosso site: www.sitraicp.com.br

seguir:

- ODONTOMED (Duque de
Caxias) - Telefones: 2671-
4539 e 2671-4562.

- FLORESTA (Nova Iguaçu) -
Telefones: 2698-2330.

- CLIMOBOL (Engenho Novo)
- Telefones: 2201-0664.

- POLICLÌNICA SÃO CRISTO-
VÃO (São Cristovão) - Tele-
fones: 2589-3210 / 2589-
3226 / 2589-3228.

- EMAM (Méier) - Telefones:
2592-5485 / 2593-7105 /
2593-8003.

Exames de vista: solicitar o
encaminhamento junto ao
SITRAICP e levar a carteira do
convênio e contra cheque
atualizado no dia do exame. Dis-
ponível em Madureira, São João
de Meriti, Nova Iguaçu,
Jacarepaguá e Queimados.

ATENÇÃO: Para facilitar a mar-
cação de consultas, informe na
clínica conveniada que seu
convênio é o Odontomed /
Acmerj / Classe A / 1609.

Dentistas no Sindicato

São três consultórios dentários
que funcionam em nossa sede

de segunda a sexta, inteiramente
equipados para o conforto do as-
sociado e seus dependentes (fi-
lhos ou enteados até 17 anos, es-
posa ou companheira, e mãe, no
caso dos solteiros), que não pa-
gam nada por isso. As consultas
são com hora marcada pelo
telefone 2516-4470.

Para ser atendido você deve
levar ao s indicato: cópia da
certidão de nascimento dos fi-
lhos/enteados, cópia da certidão
de casamento ou identidade da
companheira, o último contra-

cheque, sua carteirinha do Sin-
dicato e sua identidade.

 Serviços realizados:
• Exames Clínicos (consultas e

diagnósticos);

• Periodontia (Raspagem, limpe-

za e aplicação de flúor);

• Restaurações (obturações);

• Cirurgias Simples (extrações

simples);

• Remoção de cárie;

• Tratamento de Canal de uma ou

duas raízes;

• Raios-X periapical.
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SINDICATO ACOMPANHA, FISCALIZA E CONQUISTA
ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE

No Porto Rio, por exemplo, ampliamos de 180 para

600 os companheiros que recebem esse direito

Está na nossa
C o n v e n ç ã o

Coletiva de Tra-
balho, cláusula
13ª: mediante
perícia a ser
realizada por
profissional in-
dicado pelo Sin-
dicato Laboral e
a Empresa, em
comum acordo, ou
pelo Órgão competen-
te do Ministério do Tra-
balho, o trabalhador
fará jus ao adicional de
insalubridade ou peri-
culosidade.

Os casos de insalu-
bridade (umidade, ruí-
do, vibração, poeira
etc) são remunerados
com 20% do salário
mínimo e, quando há
risco de vida, como
perigo de explosão ou
vazamento de gás,
por exemplo, aí vale a
periculosidade, que
corresponde a 30%
do salário do traba-
lhador.

Fotografamos as
obras onde existem
insalubridade ou peri-
culosidade, forçando
as empresas a cum-
prirem nossa CCT.
Além disso, exigimos e
fiscalizamos o correto
fornecimento dos EPIs
a todo trabalhador. É o
Sitraicp fazendo valer
o seu direito. Veja ao
lado alguns exemplos.

A maioria das sub-
contratadas do

Consórcio Trans-
Olímpica não vinha
cumprindo as cláu-
sulas 27ª e 28ª da
Convenção Coletiva
de Trabalho, que
dizem que essas
subcontratadas de-
vem respeitar todos
os direitos da nossa
categoria. O Sindi-
cato então se reuniu
com a direção do
Consórcio para que
todas as empresas
envolvidas na res-
ponsabilidade de
prestar serviços ao
Consórcio cumpris-
sem aquelas cláusu-
las, ou seja, que
garantissem a seus
empregados o mes-
mo tratamento dado
ao trabalhador com
vínculo direto com o
Consórcio. A maior
parte das empresas
já se cadastrou junto
ao Sitraicp e já se
adaptou à Conven-
ção Coletiva da Pesa-
da. Estamos agindo
para que todas se
enquadrem.

Sitraicp obriga
subcontratadas
da TransOlímpica

a cumprirem a
Convenção
Coletiva de

Trabalho (CCT)

tensiva ação compro-
batória dos riscos de
vida e à saúde dos tra-
balhadores. Os com-
panheiros recebem
os adicionais, inclusi-
ve retroativos às da-
tas em que começa-
ram na função e local
insalubre ou perigo-
so. E há outros casos
em estudo.

Exigimos e
fiscalizamos o

correto
fornecimento

dos EPIs a
todo

trabalhador

A fiscalização do

Sindicato da Pesada

está visitando as

obras para flagrar a

existência de trabalho

insalubre ou

periculoso. Acima,

escavação na Porto

Rio. Ao lado, na Linha

4 Sul do Metrô do Rio.

Porto Rio: número
de trabalhadores

que recebe
adicionais triplicou
Nas obras do Por-

to Rio (Porto Maravi-
lha), o Sindicato con-
seguiu aumentar de
180 para 600 o nú-
mero de trabalhado-
res que recebem os
adicionais, após ex-

Metrô Linha 4 Sul:
adicionais em
escavações

e túneis
Todos os trabalha-

dores que adentram
nas escavações (tú-
neis) recebem adicio-
nal de insalubridade ou
periculosidade, inclusi-
ve quem opera o
tatuzão.



2014 foi um ano de união e conquistas.

Em 2015, estaremos na luta por um Ano Novo cada vez
mais próspero e feliz.

Em 2015, estaremos na luta por um Ano Novo cada vez
mais próspero e feliz.
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De acordo com edital publicado no
jornal O Dia em 31 de outubro, o presi-

dente do Sitraicp convoca todos os asso-
ciados a comparecerem à sede do Sindicato
(Av. Presidente Vargas 1146, Centro) no
dia 25 de novembro, às 17h, para, em
Assembleia Geral Extraordinária, definirmos
a pauta reivindicatória referente à
Convenção Coletiva do próximo ano, já que
nossa data-base é fevereiro.

 Como ainda atravessamos um período

Convenção 2015/2016: assembleia vai definir
nossas reivindicações dia 25 de novembro

de turbulência eleitoral, com pendências
quanto aos nomes que estarão à frente da
economia brasileira no novo mandato
presidencial, o Sindicato já está estudando
junto ao Dieese uma previsão de inflação
que sirva de base à nossa pauta para o
aumento salarial de 2015. Assim, já teremos
uma base para os novos valores para
salários, cesta básica e PLR, além de outras
definições de luta. Sua presença é
fundamental. Participe!

O Sitraicp realiza sua Assembleia Ge-
ral Ordinária de prestação de contas

do exercício 2013 no próximo dia 18 de no-
vembro, terça-feira, às 17h, na sede do
Sindicato (Av. Presidente Vargas 1146,
Centro), conforme edital publicado em O
Dia de 31/10/2014. Compareça.

Sindicato presta contas à
categoria em assembleia dia 18

União: a chave de nossas conquistas atuais e futuras

NILSON DUARTE COSTA

Presidente do Sitraicp

Palavra do Presidente

Chegamos à nossa oitava comemora-
ção do Dia da Pesada, feriado que con-

quistamos com muita luta. Para nós da
direção do Sitraicp é uma alegria e uma
honra poder proporcionar aos associados
um dia de lazer e prêmios de indiscutível

é a briga pelo salário, com ganho real,
pela cesta básica, com aumentos acima
da inflação, pela PLR em toda empresa,
pela hora extra majorada e outros gan-
hos que só vêm com muita luta e unidade
da categoria.

Os milhares de companheiros presen-
tes em nossa confraternização no último
dia 20 de outubro, no Terreirão do Sam-
ba, ouviram em voz alta que foi justa-
mente nossa união que possibilitou as
conquistas. Se hoje o salário da Pesada
do Rio de Janeiro é um dos maiores do
Brasil, é graças a essa união. E vamos
continuar brigando para que novos avan-
ços venham com a próxima Convenção
Coletiva. Preparem-se, companheiros.
Contamos novamente com seu apoio, pois
tudo vai depender de nossa união.

 Um forte abraço meu e de toda a nossa
Diretoria. Que o Natal e o Ano Novo sejam
coroados de êxito, com paz e saúde!

qualidade. Mais ainda porque é tudo ban-
cado com a contribuição do trabalhador
ao Sindicato, não há nem um centavo de
patrão. Para 2015, esperamos um local
melhor para esse dia tão especial, porque
o Trabalhador da Pesada merece. Merece
também o contínuo investimento que
estamos fazendo para ampliar os benefí-
cios sociais, como o atendimento jurídico
diário, o plano de saúde com 30 clínicas e
o atendimento dentário de segunda a
sexta para sócios e dependentes. Tudo
graças à mensalidade com que cada tra-
balhador contribui para o Sindicato.

Essa é nossa prestação de contas e
temos prazer em fornecê-la a você, tra-
balhador. Sabemos que, infelizmente, ain-
da existem aqueles que vêm ao Sindicato
entregar uma carta contra o desconto
assistencial, mas esses também não des-
frutam das vantagens. Nossa administra-
ção não para nos benefícios. O carro-chefe

JORNAL DA PESADA
é uma publicação do Sindicato dos

Trabalhadores nas Indústrias da Construção

Presidente: Nilson Duarte Costa;
Secretário Geral: Paulo César Mônico;

Tesoureiro: Oswaldo Pimentel

SEDE: Av. Presidente Vargas, 1146, sobreloja -
Centro - Rio de Janeiro.

Telefones: (21) 2223-2943 e 2223-2908

Jornalistas Responsáveis:

Newton Barra RJ14.169-JP,

Rita Magnago RJ15.999-JP

Produção: DIMP Comunicação

www.dimpcomunicacao.com.br

Pesada Intermunicipal do Rio de Janeiro -
SITRAICP, editado sob responsabilidade da

Diretoria.

Site: www.sitraicp.com.br
e-mail: financeiro@sitraicp.com.br

São os votos do Presidente do Sitraicp e de sua Diretoria por uma vida sempre melhor para a categoria.


